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 : السؤال األول: اختاري اإلجابة الصحيحة
 ٣ ٢ ١  السؤال م

  ت ست تكبيرا اإلطالة  قلب الرداء   :صالة الكسوف عن غيرها من الصلواتمن سنن  ١

ال يقصر و يتم  يجوز له القصر  أربعة أيام فأكثر : المسافر الذي ينوي اإلقامة  ٢
 الصالة 

 الجمع يجوز له 

 ركعة  التشهد األخير  يرة اإلحرامتكب مع اإلمام:…….درك فضيلة الجماعة بإدرك ت ٣

 نركعتا ثالث ركعات أربع ركعات  عدد ركعات صالة الجمعة : ٤

ر خدك )ال تصع الحكيم  البنه :أول وصايا لقمان  ٥
 لناس(

)واغضض من  )ال تشرك باهلل(
 صوتك(

 يوم التناد  يوم الجمع يوم التغابن ه خسارة الكافر ولذلك سمي:يوم القيامة تظهر في ٦

يق لطر شدمن صفات القرآن الكريم أنه ير ٧
 المستقيم . ولذلك كان وصفه : 

 (للمحسنين )رحمة ()هدى )الحكيم (

دعاؤهم من دون  الدعاء لهم صور الغلو في الصالحين :من  ٨
 هللا 

 حم عليهم التر

 االعتدال  الجفاء الغلو :الواجب في حق األنبياء و الصالحين ٩

موسى عليه  نوح عليه السالم كان مبدأ الشرك في قوم: ١٠
 السالم

 عيسى عليه السالم

حذر النبي صلى هللا عليه وسلم من تتبع عورات  ١١
 فقال :المسلمين . 

 و ال تجسسوا وال تحسسوا وال تناجشوا

(. يقصد وال يغرنكم باهلل الغرور )قال تعالى :  ١٢
 بالغرور :

 الشيطان  رفيق السوء الدنيا

 العمل  مرضال النوم من األعذار التي تبيح الجمع بين صالتين : ١٣

 البطء  االعتدال  اإلسراع شيك (. أي:في م)واقصد  ١٤

 
 زواجي بين النص الشرعي و الموضوع المناسب : السؤال الثاني : 

 
 (مفاتيح الغيب  –شروط قبول العبادة  –مفسدات األخوة  -مكانة آل البيت  )

 موضوعه  النص الشرعي   

  .يؤمن باهلل و يعمل صالحا يكفر عنه سيئاته (ومن قال تعالى:) -١

  رحام(قال تعالى: )إن هللا عنده علم الساعة و ينزل الغيب و يعلم ما في األ-٢

  (ل صلى هللا عليه وسلم: )أذكركم هللا في آل بيتي أذكركم هللا في آل بيتيقا-٣

  فإن الظن أكذب الحديث(.)إيكم و الظن -٤

 
 اجيبي عن ما يلي : السؤال الثالث : 

 .……………………………………….الحقيقي؟من هو المسلم -١
 ……………………………………؟كم تفضل صالة الجماعة صالة الفرد -٢
 ……………………..يترخص فيها المسافر ؟ قدار المسافة التيمما  -٣
 ……………………………….متى يكون األوالد و األزواج فتنة ؟ -٤
 

   احكمي على صحة العبارات :السؤال الرابع:
 
 )………………..(استمراره وف في حين تعاد صالة الكس-١
 )…………………(لمسافر الذي يصلي خلف إمام مقيم فإنه يقصر الصالة ا -٢

 انتهت األسئلة                                                                                      

٢٠  


